
Servei de Plató 
per a presentacions 

i reunions en streaming 



 

 

En un moment en què la realització d’events amb públic està 
limitada al màxim, les empreses i les marques no poden parar de 
treballar i necessiten solucions per als seus events de llençament, 
els seus cursos de formació, les seves vídeo-conferències, etc... Els 
suports com Skype, Zoom, Teams... que tan bon resultat donen per a 
petites reunions d'equip, queden molt limitades quan pensem en 
accions més grans. 
 
Per això, a Sclat hem desenvolupat un Plató per fer les teves 
presentacions, reunions, formacions, webinars, conferències... 
qualsevol event amb resultats professionals que necessitis. Pots 
emetre en directe, en streaming, o gravar-ho, per enviar o penjar a 
posteriori a les teves plataformes online. 
 
El nostre Plató és un entorn completament configurable. Podem 
personalitzar l'espai en funció de les teves necessitats. Parla una 
persona? Intervé més d'una? Drets? Asseguts? Amb faristol? En dos 
espais diferents? Amb projeccions? Explica'ns la teva idea i crearem 
junts l'entorn necessari! 
 
Posarem a la teva disposició, també, una sala contigua habilitada per 
a realitzar el seguiment de l'activitat a plató, també utilitzable com a 
sala de reunions o d'espera. 
 
I sempre, amb totes les mesures de seguretat i higiene necessàries 
per garantir l’acompliment de la normativa de seguretat respecte al 
COVID 19. 
 
Et convidem a conèixer amb més detall el nostre Plató. Estem a 10 
minuts de Barcelona i tenim pàrquing propi. 



Personalitza el teu espai per crear l’ambient que necessitis. 

Disposaràs d’elements escenogràfics per construir un espai. 



Pots fer una presentació individual, una xerrada, un col·loqui… 

Utilitza el teu logo com element diferenciador de la teva acció. 



Projecta les teves presentacions mentres parles. 

Crea un entorn en funció de les teves necessitats. 



Pots parlar dret, amb faristol, assegut… Tú esculls. 

Disposaràs de monitors per veure la teva presentació i la imatge d’emissió. 



Disposaràs d’una sala de treball per reunions amb el teu equip. 

Podràs fer un seguiment en directe del que passa a plató. 



El teu event en un espai aïllat, sense públic i amb el mínim risc. 

Un entorn completament personalitzable. Explica’ns la teva idea!  



Plànol i mides 
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